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Beslutande

Marita Björkman-Forsman (S) (ordförande)
Per Lönnberg (V) (vice ordförande)
Marianne Hedkvist (S)
Laila Stålnacke (S)
Hans-Olov Ullberg (S)
Anna Åström (MP)
Ulf Karlsson (M)
Mayvor Ekberg (KD)
Jan Lundström (C)

Övriga deltagare

Tommy Bjernhagen (NS), adjungerad ersättare
Jan Ställ (förvaltningschef)
Helena Lundberg (avdelningschef)
Mats Bergh (projektchef) §57
Kerstin Albertsson Bränn (tf avdelningschef) §62
Maria Johansson-Lind (enhetschef) §58
Maria Wiksten (kommunjurist) §62
Mattias Niemi (informationssäkerhetsstrateg) §62
Veronica Granberg, §66
Klara Söderholm Nilsson, §66
Mari Bergström, §66
Eva Nyström (nämndsekreterare)
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§ 55
Ändring av dagordning
Beslut
Fastighets- och servicenämnden beslutar att dagordningen ändras på följande sätt:
Ärende 5 angående avyttring av fastigheten Öjebyn 7:37, Villa Näsudden, utgår.
Ärendebeskrivning
Ordföranden föreslår att följande ärende utgår ur dagordningen:
Avyttring av fastigheten Öjebyn 7:37, Villa Näsudden.
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§ 56
Månadsrapport och helårsprognos
Diarienr 17FSN2
Beslut
Fastighets- och servicenämnden godkänner månadsrapport juli och helårsprognos 2017 samt
lägger dem till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Fastighets- och serviceförvaltningen presenterar månadsrapport juli och helårsprognos 2017
för fastighets- och servicenämndens kännedom enligt underlag.
Uppföljning av måltidsservice resultat till och med juli enligt underlag.
Beslutsunderlag
Månadsrapport juli och helårsprognos 2017
Uppföljning per avdelning juli och helårsprognos 2017
Måltidsservice månadsuppföljning t.o.m juli 2017

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

(5 av 16)

Sammanträdesprotokoll

6 (16)

Sammanträdesdatum
2017-09-07

Fastighets- och servicenämnden

§ 57
Investeringsuppföljning augusti 2017
Diarienr 17FSN42
Beslut
Fastighets- och servicenämnden godkänner investeringsuppföljning augusti samt slutprognos
2017 och lägger dem till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Fastighets- och serviceförvaltningen presenterar tertialrapport maj - augusti samt slutprognos
2017 för respektive investeringsprojekt för Fastighets- och servicenämndens kännedom enligt
underlag.
Beslutsunderlag
Tertialrapport augusti och slutprognos 2017
Tertial uppföljning augusti 2017 not 1-3
Tertial uppföljning augusti 2017 not 4
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§ 58
Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i
äldreomsorgen april-juni 2017
Diarienr 17FSN10
Beslut
1. Fastighets- och servicenämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
2. Socialnämnden delges redovisningen.
Ärendebeskrivning
Från och med 2014-01-01 tog fastighets- och serviceförvaltningen över sammanställningen av
avvikelserapporteringen enligt överenskommelse mellan socialtjänsten och fastighets– och
serviceförvaltningen.
Avvikelserapporteringen sker via Insidan from 2016-01-01.
Avvikelserna ska vara underlag för kvalitetsförbättringar inom respektive förvaltning. Det
finns ett inarbetat system för återkoppling och dialog på alla nivåer mellan socialtjänsten och
fastighets- och serviceförvaltningen.
Beslutsunderlag
Avvikelser måltidsleveranser sammanställning april-juni 2017
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§ 59
Delegationsbeslut
Diarienr 17FSN3
Beslut
Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut anmäls för fastighets- och servicenämndens kännedom:
Dnr
Delegationspunkt Ärenderubrik
Delegat
17FSN3-12 10a
Anbud arbetskläder och
Marita Björkman-Forsman
arbetsskor måltidsservice 2017
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§ 60
Delgivningsärenden
Diarienr 17FSN4
Beslut
Fastighets- och servicenämnden lägger nedanstående delgivningar till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls för Fastighets- och servicenämndens kännedom:
Granskning av grundskolans ledningsfunktion, revisorernas slutdokument 2017-06-19.
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§ 61
Delgivningsärenden - protokoll
Diarienr 17FSN5
Beslut
Fastighets- och servicenämnden lägger nedanstående delgivningar till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls för fastighets- och servicenämndens kännedom:
Protokoll Kommunala pensionärsrådets au 2017-04-27.
Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2017-05-11.
Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2017-06-01.
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-06-07 §168, Christinaprojektet.
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2017-06-21 §93, bygglov för nybyggnad av
flerbostadshus (äldreboende) – Stadsön 9:5.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-06-26 §143, taxor och avgifter måltidsservice
2018.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-06-26 §141, verksamhetsplan (VEP) 2018-2022
och årsbudget 2018.
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§ 62
Information
Diarienr 17FSN6
Ärendebeskrivning
Kommunjurist Maria Wiksten och informationssäkerhetsstrateg Mattias Niemi informerar
inför implementering av dataskyddsförordningen, som träder i kraft i maj 2018.
Kerstin Albertsson Bränn informerar om internhyresprocessen.
Jan Ställ informerar om planeringen för gemensam måltidsproduktion Piteå och Luleå
kommuner.
Jan Ställ informerar om projekt renodling fastigheter.
Jan Ställ informerar om pedagogiska måltider inom äldreomsorgen.
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§ 63
Återrapportering nämndsledamöters uppdrag
Diarienr 17FSN7
Ärendebeskrivning
Marita Björkman-Forsman informerar från sitt deltagande i Kommunala pensionärsrådets
möte 2017-08-24, där även kostchef Helena Lundberg medverkade.
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§ 64
Av nämnden väckta frågor
Diarienr 17FSN8
Ärendebeskrivning
Marianne Hedkvist frågar angående nuläget på Solanderskolan.
Jan Ställ svarar på frågan.
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§ 65
Allmänheten frågar
Diarienr 17FSN9
Ingen från allmänheten närvarar vid sammanträdet.
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§ 66
Medborgarförslag angående att byta ut plastförpackningar till rostfria
kantiner inom Piteå kommuns måltidsservice
Diarienr 17FSN55
Beslut
Fastighets- och servicenämnden beslutar att återremittera ärendet i syfte att besvara följande
frågor:
 En ekonomisk analys av vad en återgång till rostfria kantiner vid Öjebyns produktionskök
skulle innebära?
 En aktuell och bred miljökonsekvensanalys avseende användning, vid Öjebyns
produktionskök, av rostfria kantiner jämfört med plastkantiner, ur olika perspektiv och
från olika professioner?
 Vilken aktuell forskning finns på området?
 Vilken migration av ämnen till livsmedlen kan ske vid uppvärmning/tillagning av maten
och vid vilken temperatur sker det, samt finns det forskning på migration av
crom/manganoxider från ytan av rostfria kärl när de utsätts för syrlig/surnad mat?
 En redogörelse för ”försiktighetsprincipen” – vad ligger bakom att vissa
kommuner/regionen avstår plastkantiner med hänvisning till försiktighetsprincipen?
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inlämnats angående att byta ut plastförpackningar inom Piteå
kommuns måltidsservice till rostfria kantiner. Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till
Fastighets- och servicenämnden för beslut.
Omställningen till dagens produktionsmetod inom måltidsservice grundade sig på
- lagstiftning/kvalitet
- heltidstjänster
- sparkrav
Plast som används i kontakt med livsmedel är hårt reglerat inom EU, lagstiftningen
uppdateras löpande efter de riskbedömningar som kontinuerligt genomförs. De plastkantiner
som nyttjas inom måltidsservice för tillagning, förvaring och slutberedning är godkända enligt
nuvarande EU-förordningar. Vi följer förordningar, rekommendationer och råd som kommer
från EU samt statliga myndigheter exempelvis Livsmedelsverket.
De plastkantiner som nyttjas hanteras enligt leverantörens instruktioner, exempelvis
anvisningar rörande temperaturer för tillagning av mat. Personal utbildas för hur plastkantiner
ska användas i verksamheten, kontroller sker regelbundet att rutiner tillämpas. På detta sätt är
användandet av plastkantiner kvalitetssäkrad.
Den miljökonsekvensanalys som genomförts hade som uppdrag att jämföra två olika
kantinsysten (rostfria kantiner och plastkantiner), se Miljökonsekvensrapport 2013-08-10.
Sammanfattningsvis visar rapporten att nyttjande av plastkantiner innebär att det förbrukas
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mindre vatten, energi och kemikalier. Vidare krävs färre transporter, vilket är den enskilt
största påverkande faktorn på miljön när det gäller matdistribution. Plastkantiner föranleder
ökad mängd sopor, dessa återvinns via det källsorteringssystem som finns i Sverige. Idag går
näst intill alla kantiner till materialåtervinningen, vid slutet av detta år kommer samtliga
plastkantiner att gå till återvinningen.
Personalens arbetsmiljö är en väsentlig fråga som följs upp regelbundet exempelvis i samband
med medarbetarsamtal, skyddsrond och hälsoprofiler. Arbete i kök är tungt och genom att
införa plastkantiner minskar personalen sina lyft med 2,8 ton per dag enligt
Miljökonsekvensrapport 2013-08-10. Vidare sänks ljudnivån vid användande av
plastkantiner.
Måltidsservice arbetar för att säkerställa att de produkter som används inom verksamheten
uppfyller gällande krav och lagstiftning. Vid tillagning, förvaring, infrysning och servering är
det viktigt att vi använder material som är godkända för avsett ändamål.
Yrkanden
Anna Åström (MP): återremiss av ärendet i syfte att besvara följande frågor:
 En aktuell och bred miljökonsekvensanalys avseende användning, vid Öjebyns
produktionskök, av rostfria kantiner jämfört med plastkantiner, ur olika perspektiv och
från olika professioner?
 Vilken aktuell forskning finns på området?
 En redogörelse för ”försiktighetsprincipen” – vad ligger bakom att vissa
kommuner/regionen avstår plastkantiner med hänvisning till försiktighetsprincipen?
Marianne Hedkvist (S): återremiss av ärendet i syfte att besvara följande fråga:
 En ekonomisk analys av vad en återgång till rostfria kantiner vid Öjebyns produktionskök
skulle innebära?
Per Lönnberg (V): återremiss av ärendet i syfte att besvara följande frågor:
 Vilken migration av ämnen till livsmedlen kan ske vid uppvärmning/tillagning av maten
och vid vilken temperatur sker det, samt finns det forskning på migration av
crom/manganoxider från ytan av rostfria kärl när de utsätts för syrlig/surnad mat?
Mayvor Ekberg (KD), Ulf Carlsson (M), Jan Lundström (C), Laila Stålnacke (S) och HansOlov Ullberg (S): Bifall till samtliga yrkanden om återremiss.
Ordföranden ställer proposition och finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket
också blir nämndens beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
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